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A magyar–török kapcsolatok mind kulturá-

lis, mind gazdasági téren dinamikusan fej-

lődnek. Ebben fontos szerepet játszik Ahmet 

Açikgöz 50 éves török vállalkozó is, aki so-

kat élt Magyarországon, és ma is nemzetkö-

zi civil szervezetek keretében lobbizik a ma-

gyar és a székely ügy érdekében. A törökor-

szági üzletember többek között a Kurultáj 

hagyományőrző rendezvény fontosságáról, 

a közös eredettörténetről és a székely-török 

gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépíté-

séről beszélt lapunknak. 

8.

Dr. Jung János: az orvos 
számára a tanulás
nem ér véget

Fogathajtó Világkupa 
flamencóval
és lóidomítással

Györkös Mányi Albert 
Emlékház, amely 
közösséget éltet

Török lobbi a Székelyföldért

4–5.

9.

11.

KÁDÁR
HANGA

Az elmúlt héten szinte kész tényként 
tálalták, hogy Romániában minden ál-
lamilag támogatott egyetemistát öt 
év itthoni munkavállalásra kötelez-
ne a kormány tanulmányai elvégzé-
se után. Azóta kiderült, hogy a Román 
Akadémiának a következő húsz évére 
vonatkozó fejlesztési stratégiájában 
tettek erre javaslatot, amit a politiku-
sok átvettek. A hír hallatán ki átkoz-
ta, ki áldotta az elképzelést. Többnyi-
re azok bólogattak egyetértően, akik 
minimum húsz-harminc éves rutinnal 
már jó mély gyökeret vertek a hazai 
földbe, illetve, akik a munkatapasz-
talatuknak köszönhetően nem csak 
minimálbérből nyomorognak. A sok-
szor álláshoz nem jutó, garasoskod-

ni kényszerülő fiatal nemzedék azon-
ban felháborodott sóhajtással gondol 
a külföldi lehetőségekre, hiszen leg-
több helyen még az ösztöndíj is több 
mint az itthoni fizetés. A problémának 
azonban messzemenően nem csak 
két oldala van.

Megoldás lenne, ha az állam a képvi-
selők extranyugdíjának megszavazása 
helyett kiemelten támogatná a sok he-
lyen hitvány állapotban lévő, felszere-
lés nélküli szakiskolákat. Ugyanis min-
dennapos probléma, hogy nincsenek 
kőművesek, villanyszerelők, szobafes-
tők. A fizikai munkától vissza nem ria-
dók nem futnának Dániáig tehenet fej-
ni, hiszen – éppen a szakmunkáshiány 
miatt – egy nagyvárosban dolgozó kő-

műves napjainkban minimum kétsze-
resét keresi egy átlagértelmiségi fize-
tésének. Megoldás lenne, ha nem ter-
melnék futószalagon a diplomás értel-
miségieket, akiket – az érettségi jegy 
figyelembe vétele helyett –felvételire 
köteleznének minden egyetemen. Né-
hány éven belül ily módon hamar nö-
vekednének a magánszektoron belüli 
fizetések is, hiszen a kétbőröndnyi, fé-
lig megvásárolt diplomagyűjteménnyel 
érkezők helyett hozzáértő szakembe-
rek küldenék be önéletrajzukat. Megol-
dás lenne, ha a frissen végzettek után 
adókedvezmény járna a cégeknek, akik 
így szívesebben emelnének a minimál-
béres kezdő fizetésen, hogy a friss dip-
lomásnak a lakbér és közköltség kifi-

zetése után főtt ételre is jusson. Meg-
oldás lenne, ha a kutatásból élők nem 
bürokratikus úton és rendszertelenül 
jutnának olyan kutatói ösztöndíjakhoz, 
amelyek csak alapmegélhetést bizto-
sítanak. Addig azonban külföldi mun-
kával pótolják a hiányt, s a kedvező kö-
rülményeknek köszönhetően akár kint 
is ragadnak.

A megoldás tehát sokoldalú, és egy-
általán nem követelne meg a kommu-
nista rendszerekre emlékeztető tiltá-
sokat. Sokkal inkább ösztönözni kelle-
ne a fiatalokat. Nem mellesleg ez a kor-
mányjavaslat mai, primitív formájában 
az EU területén belül bármely ország-
ban alapjaiban sérti a szabad munka-
vállalás jogát.

Erőszakos röghöz kötés helyett ösztönzést!
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A Kurultáj a rokontudatú népek háromnapos közös ünnepe, ahol idén 12 ország 27 hun és türk tudatú népének képviselője vett részt

A turáni népek közötti kapcsolatépítést támogatja a Török Világ Alapítvány
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